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Święta Wielkiej Nocy kojarzą nam 
się nieodłącznie ze święconką, 
palmami, babkami i rezurekcją. 
Coraz częściej po drodze „gubimy” 
pozostałe trzy dni Wielkiej Tajem-
nicy. Tajemnicy wielkiej miłości, 
która na zawsze zmieniła oblicze 
ziemi; zmieniła historię każdego 
z nas. Coraz częściej zadajemy so-
bie pytanie, czy w liturgii  Triduum 
Paschalnego mamy obowiązek 
uczestniczenia w liturgii. Odpo-
wiedź jest prosta: nie. Jeśli to ma 
nam dać w naszym mniemaniu 
szczęście, to Chrystus nikogo nie 
zmusi do uczestnictwa w Ostatniej 
Wieczerzy, podczas której stanie 
się Sługą myjącym nasze stopy. 
Rutyna skradła nam prawdę tam-
tych dni. Czy wciąż jesteśmy sobie  
w stanie wyobrazić Chrystusa, któ-
ry na kolanach myje i ociera nasze 
nogi, przygotowując nas do naj-
ważniejszych chwil naszego ży-
cia? Nie był to pusty gest, ale znak,  
że On, Syn Boga stał się Sługą 
wszystkich. Jak wielka to musi 
być miłość, która rezygnuje z sa-
mego siebie, z godności i zaszczy-
tów, by powiedzieć „kocham Cię”? 
Zasiada przy Wieczerzy Paschal-
nej, nieco wcześniej niż pozostali 
Żydzi, bo wiedział, że to On sam 
stanie się Ofiarą Paschalną. Przed 
sobą widzi Judasza, który za kil-
ka chwil Go sprzeda za nędzne 
srebrniki, Piotra, który się Go wy-
prze, Tomasza, który Mu nie uwie-
rzy i całą resztę, która ucieknie  
w chwili strachu. Zapewne widzi  
i każdego z nas z naszymi winami, 
błędami, lękami… I nadal uważa,  
że za każdego warto oddać życie. 

Życie Boga. Nieważne, w którym  
miejscu życia stoimy, czy nasze 
grzechy plamią każdy centymetr 
duszy, czy też nie. On i tak w Wielki 
Czwartek będzie sprawował pierw-
szą Eucharystię, bo wiedział, że 
miłość jest silniejsza niż wszelkie 
zło. Miłość przebacza. Dowodem 
jest rozmowa ze świętym Piotrem 
krótko po Zmartwychwstaniu. 

miłości. Czy wciąż widzimy Jezusa 
w Ogrójcu? Przerażonego do skraju 
wytrzymałości, rozmawiającego  
z Ojcem, zupełnie samotnego, gdy 
w najważniejszych chwilach histo-
rii świata Jego przyjaciele po prostu 
zasnęli? Tak wiele razy słyszymy: 
a co Kościół wie o prawdziwym 
życiu i cierpieniu? On jest wypeł-
niony ludzkim strachem, bólem, 

świętej. Kapłan leżąc krzyżem 
na ziemi łączy się ze wszystkimi 
wiernymi w poczuciu cierpienia 
i smutku. Jeden, niewielki gest,  
a zatrzymuje czas. Przed oczami 
w jednej chwili staje nam Chrystus 
pobity tak, że nie był już do siebie 
podobny. Historycy potwierdza-
ją, że brutalność żołnierzy rzym-
skich była tak wielka, że część 

temu „Hosanna, Panie, wspomóż”, 
teraz skandowali: „na krzyż z Nim!”. 
Piątek to czas, gdy Miłość przestała 
być kochana. Naukowcy badający 
Całun Turyński stwierdzili, że za-
winięty w niego był mężczyzna, 
który wcześniej przeżył okrutne 
męki. Jego stworzenie uznało Go 
za złoczyńcę, buntownika, nie-
godnego, by na Niego spojrzeć.  
A On szedł… Bo wiedział, że warto. 
W ostatnich chwilach swojego ży-
cia spoglądał na tych, którzy zadali 
mu tyle cierpienia i prosił Ojca, by 
im wybaczył. Tylko człowiek, któ-
remu wybaczono, potrafi kochać. 
To już drugi dzień, w którym Jezus 
mówi o swojej miłości przez wyba-
czenie i poświęcenie. Na świecie 
nastała cisza. Jezus umarł. Nikt 
z nas nie jest w stanie wyobrazić 
sobie, co czuła Jego Matka stoją-
ca pod krzyżem, na którym umarł 
Jej Synek. Trzymała w dłoniach 
Jego zniszczone ciało, przytulała 
i choć miecz przeszywał Jej ser-
ce, Ona wiedziała, że było warto. 
W tym miejscu pytanie: „czy ko-
nieczny jest post w Wielki Piątek?” 
- nagle wydaje się być śmiesznym  
w ustach katolika. Oczywiście, 
że nikt nas do niczego nie zmusi,  

Trzy dni z miłości do Ciebie

źródło: pixabay.com

Jezus nie wypomniał mu tego,  
że się Go wyparł. Zapytał jedynie, 
jak wielka i prawdziwa jest jego 
miłość. Chrystus wie najlepiej,  
że człowiek, któremu wybaczono 
wiele, kocha najmocniej. Rezygnu-
jąc z tajemnicy Wielkiego Czwartku  
odrzucamy szansę na poczucie tej 
głębokiej i niczym niezasłużonej 

zwątpieniem. A na jego czele stoi 
Ten, który przeżył to wszystko 
przed nami. Uczeń pocałował Go, 
zdradził. Żołnierze szarpiąc bili  
i prowadzili przed sąd. Uczniowie 
uciekli, bojąc się o własne życie.  
A Jezus szedł, bo wiedział, że war-
to. Wielki Piątek. Czas tak smutny, 
że w kościołach nie ma nawet mszy 

skazańców umierała jeszcze przed  
wykonaniem wyroku. Jezus, będąc 
Człowiekiem, szedł przed siebie 
upadając, spotykając przyjaciół, 
wymowne oczy Weroniki, niechęt-
ne początkowo dłonie Szymona  
i milczące, cierpiące usta Matki, któ-
re jeszcze niedawno całowały Go na 
dobranoc. Tłum krzyczący kilka dni 
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Fasola, kukurydza i hakuna matata
Tajemniczy tytuł artykułu stanowi jednocześnie tytuł książki, która swoją premierę miała 14 lutego bieżącego 
roku. „Fasola, kukurydza i hakuna matata… czyli jak pokochałem Afrykę” to zbiór 34 historii z misji, które spisał 
ks. Mariusz Skakuj, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. O. Pio w Zamościu oraz ks. dr Paweł Płaczek, 
dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie i Papieskich Dzieł Misyjnych  
w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Czy można o Afryce powiedzieć 
coś więcej niż już wiemy? Czy 
można jeszcze napisać książki, 
które nas zaskoczą, rozbawią, 
wzruszą? Mamy wrażenie, że nic 
nie jest w stanie zaciekawić nas na 
nowo, bo dostępny świat wirtual-
ny może ukazać nam najodleglej-
sze krańce świata z dokładnymi 
jego szczegółami. Jest jednak coś, 
co nigdy nie przestaje zaskakiwać  
i poruszać – to poszczególne ludz-
kie historie, pełne prowadzenia 
Bożego, doświadczeń, radości  
i niespodzianek. Widząc piękno 
nieodkrytego przez nas ducho-
wo świata, kapłani napisali książ-
kę opowiadającą o konkretnych 
sytuacjach, jakich doświadczyli  
w Afryce. Jak podkreślają sami au-
torzy, trudno jest określić do jakie-
go nurtu należy ich książka. Poza 
niezwykłymi, pięknymi historia-
mi, niekiedy humorystycznymi  
i zaskakującymi można w niej zna-
leźć kolorowe zdjęcia pobudzające 
wyobraźnię i czyniące realnym to, 
o czym można przeczytać w książ-
ce. 
Zależało nam bardzo, by ta książka 
trafiła na podatny grunt nastolatków, 
ale też i na osoby, które będą miały  
70 lat i więcej. Mamy już takie sy-
gnały, że książka spotyka się z po-
zytywnym odbiorem. Naprawdę 
zakochałem się w Afryce. Mówi  
o tym także tytuł. Nie jest to książ-
ka pisana z „nadęciem”, naszym 
celem było trafienie do odbiorcy  
w każdym wieku, opowiedzenie  
o tym, co dla nas było tam ważne. 
Chcieliśmy podzielić się tym z czy-
telnikami – zaznaczył ks. Mariusz 
Skakuj. 
Książka szybko zyskała wielu zwo-
lenników. Jej promocja zachęciła 
mieszkańców już nie tylko Roz-
tocza, ale i całej Polski, do zain-
teresowania się tematyką Afryki, 
misji, potrzeb innych osób. Jej 
bogactwo autentycznych histo-
rii zachęciło do zapoznania się ze 
światem nie do końca odległym,  
bo jest to świat, w którym żyją 
nasze siostry i nasi bracia.  

Tak naprawdę książkę napisało 
samo życie.
Jadąc na misję, nikt z nas nie miał na 
myśli, że powstanie książka. Zaska-
kiwało nas to, że opowiadając innym 
o misjach pojawiał się bardzo pozy-
tywny odbiór tych historii. Z tego też 
powodu postanowiliśmy je spisać i 
opublikować. Wraz z nami w inicja-
tywę „Misja Afryka” zaczęły angażo-
wać się tysiące osób. To nas bardzo 
cieszy. Ogromnym wsparciem była 
dla nas pani Ewa Wolanin, która 
zajęła się oprawą graficzną książ-
ki. Była to praca wielu tygodni, nie-
przespanych nocy i wykańczających 
dni. Jesteśmy wdzięczni za jej pracę, 
bo to dzięki niej możemy trzymać w 
dłoniach książkę o takim ciekawym 
wyglądzie – zaznaczył ks. Mariusz, 
współautor książki.
Książka podejmuje także tema-
tykę „Adopcji na odległość”, któ-
ra w Polsce zyskuje coraz szersze 
grono zwolenników. Program ten 
zakłada objęcie pomocą finansową 

konkretnego dziecka żyjącego  
w kraju misyjnym, dzięki czemu 
ma on możliwość podjęcia nauki, 
a także ma zapewniony posiłek. 
Roczne wsparcie wynosi 600 zł, 
jeśli obejmujemy opieką dziecko  
w wieku szkolnym i 400 zł, jeśli 
„adoptować” pragniemy przed-
szkolaka. 
Poza doświadczeniami moimi  
i ks. Pawła jest także krótka i poru-
szająca historia Dariusza Rajskie-
go, właściciela biura podróży. Darek 
adoptował dużo wcześniej ucznia  
z Kenii, z miejscowości Kipsing. Pod-
czas jednej z podróży miał możliwość 
spotkać się z tym chłopcem. Dla nie-
go były to niezwykłe emocje. Chcie-
liśmy pokazać te uczucia. Wydaje 
nam się, że Afryka jest taka odległa, 
a w rzeczywistości mamy szansę 
okazać komuś realną pomoc. Kon-
kretne dziecko może dostać szansę 
na lepszy start – wyjaśnił ideę „Ad-
opcji na Odległość” ks. Mariusz. 
Dla czytelników niespodziankę 

stanowi już tytuł sam tytuł książ-
ki. Jak przyznał ks. Mariusz Skakuj 
pierwszy jego człon oznacza realną 
pomoc, jaką otrzymuje Afryka.
Większość pieniędzy zebranych pod-
czas akcji wspierających Afrykę jest 
przeznaczona na zakup jedzenia. 
Gdy mówimy o edukacji i utrzymaniu 
szkół, to mówimy o wielkiej biedzie,  
a także braku podstawowych środ-
ków do życia. Zasadniczo zakupu-
jemy fasolę, kukurydzę, ryż… stąd 
ten tytuł. Jest to podstawowe wy-
żywienie dzieci w szkołach. Niestety 
wielokrotnie jest to także jedyny po-
siłek w ciągu dnia. „Hakuna matata”,  
to zawołanie z bajki „Król Lew”  
i w języku suahili oznacza „już się 
nie martw”. Wśród tych ludzi jest ra-
dość życia, chęć pracy, działania. Jest  
to piękna mentalność. Zdarzało się 
też tak, że potrafiliśmy jechać czte-
ry godziny po drukarkę do sklepu,  
a okazało się, że dotarliśmy do 
sklepu z telefonami komórko-
wymi. Nie dokonaliśmy zakupu  

i czekały nas kolejne cztery godziny 
powrotu do domu z pustymi ręka-
mi. My zaczęliśmy się denerwować, 
ale ci, którzy żyją w Afryce nie wi-
dzieli w tym żadnego problemu. – 
wspominał ks. Mariusz Skakuj.  
W „Misję Afryka” zaangażowała 
się także Katolicka Szkoła Podsta-
wowa im. św. O. Pio w Zamościu,  
co daje szansę na przetrwanie wie-
lu akcji misyjnych, a także szerze-
nie się ich na inne społeczności.  
Na łamach Roztoczańskiego Gło-
su pisaliśmy już o zaangażowa-
niu zarówno Katolickiej Szkoły, 
jak i wielu ludzi „dobrych serc” 
w budowę szkoły, domu nauczy-
ciela, a także studni dla mieszkań-
ców Madagaskaru. Dar złożony  
w 15. rocznicę powstania szkoły 
im. św. O. Pio w Zamościu zmie-
nił życie zarówno mieszkańców 
Afryki, jak i młodzieży z Polski.
Być może bezpośrednio nie rozwią-
żemy problemu głodu na świecie. Jest  
to problem bardzo złożony. Jednak je-
śli nauczymy się dzielić, to przyniesie  
to efekt i zmianę życia nie tylko dzieci 
w Afryce, ale i naszego. Nie może-
my kierować się myśleniem, że war-
to pomagać tylko tam, gdzie pomoc 
będzie spektakularna. Wychodzi-
my z założenia, że nawet mały krok  
w stronę poprawy życia drugiego 
człowieka zmienia świat. Chciałbym, 
by ta książka była inspiracją do nie-
sienia wsparcia potrzebującym – 
spuentował ks. Skakuj. 
Więcej na temat książki mogą Pań-
stwo przeczytać na stronie interne-
towej www.fasola-kukurydza.net. 
Pozycję można zakupić zarówno 
pisząc do autorów przez stronę in-
ternetową, jak i w sprzedaży bez-
pośredniej w Sklepiku Religijnym 
znajdującym się przy kurii diece-
zjalnej w Zamościu. Wszystkich 
zainteresowanych „Adopcją na Od-
ległość”, a także innymi akcjami słu-
żącymi pomocą Afryce zapraszamy 
na stronę www.misjaafryka.pl. 

Ewa Monastyrska
(Audycję radiową prowadziła 

Joanna Suszko  
i ks. Marek Mazurek)

fot. www.kuria.pl
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ale czy to rzeczywiście takie wiel-
kie poświęcenie?
Najczęściej zapominamy chyba  
o Wielkiej Sobocie, choć wiernych 
w świątyniach jest tego dnia naj-
więcej. Jezus spoczywa w gro-
bie. Jedyne co nam pozostaje  
to widoczne znaki takie jak przy-
niesienie święconki do kościoła. 
Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć, 
co wydarzyło się wtedy w świe-
cie dla nas niewidocznym, wów-
czas nigdy nie musielibyśmy już 
zadawać pytań. Chrystus schodzi 
do otchłani, miejsca, w którym na 
Zbawienie oczekiwali zmarli. Je-
zus niszcząc śmierć przyszedł po 
każdego z nich, wziął za rękę i wi-
dząc wszystkich tych, których po-
kochał od poczęcia wiedział, że na-
prawdę było warto. Zapominamy  
w dzisiejszych czasach, że wszyst-
ko, co posiadamy jest czasowe. Na-
sze dobytki, prace, domy, rodziny, 
ale też i smutki, cierpienia, zwąt-
pienia i bezsilność… to wszystko 
jest czasowe. Tylko wieczność 
jest wieczna. A tam czekać będzie 
Chrystus z rozpostartymi ramiona-
mi, spoglądający na nas z radością 
i mówiący: tak bardzo było warto. 
Możemy nie wierzyć w Zmar-
twychwstanie Chrystusa, choć 
źródła historyczne podają, że ciała 
nigdzie nie odnaleziono. Oto Je-
zus Zmartwychwstał! Prawdziwie 
Zmartwychwstał! Nie po to, by 

cokolwiek udowodnić, ale po to,  
by dać nam życie wieczne przy Jego 
zranionym boku. A gdyby ktoś po-
wiedział, że tej niedzieli spotkasz 
żywego Jezusa? Dotkniesz Go, zo-
baczysz. Poszedłbyś do kościoła? 
A On tam jest każdej niedzieli. Nic 
się nie zmienia każdego tygodnia. 
Tylko nasza wiara w to, że On żyje 
osłabła. Wielkanoc to doskonały 
czas, by przypomnieć sobie tąę-
wielką prawdę. Chrystus Zmar-
twychwstał! Podnieśmy głowy, bo 
nie panuje nad nami nawet śmierć. 
Nasz Bóg zwyciężył już wszystko, 
co mogłoby nas zniewalać. Czy to 
nie wystarczający powód by świę-
tować?
Ze względu na pandemię wielu 
z nas będzie przebywało w do-
mach, jednak i tam można brać 
czynny udział w liturgii. Uroczy-
stości Triduum Paschalnego będą 
transmitowane w Katolickim Ra-
diu Zamość. Czy te trzy dni, które 
zmieniły naszą wieczność są warte 
tego, by w nich uczestniczyć? 
Możemy w tym czasie myć okna  
i piec mazurki, ale czy naprawdę 
zastąpią nam one najpiękniejsze 
wyznanie miłości w historii ludz-
kości? Pytanie pozostanie otwarte. 
Podobnie jak pytanie, czy zechce-
my wybaczenia… Tylko człowiek, 
któremu wybaczono czuje się ko-
chany i potrafi kochać. Te trzy dni 
są z miłości do Ciebie.

Ewa Monastyrska
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Odporność prosto z lasu 

Sok z drzewa

Pobierane wiosną przez czło-
wieka soki drzew są tradycyj-
nym źródłem wielu składników 
odżywczych w prawie każdej 
części świata. W czasie, kiedy 
występują jeszcze przymroz-
ki, a słońce ogrzewa korę, na-
sze drzewa powoli budzą się, 
puszczając soki. Z początkiem 
wiosny zaczynają one płynąć 
w drzewach w górę, zwykle 
gdy dzienna temperatura wy-
nosi ok. 8oC. Warto wiedzieć,  
że najlepiej pozyskiwać soki, 
gdy będzie ona oscylować  
w granicach 15oC. Sok z brzozy, 
zwany oskołą to zdrowie samo 
w sobie. Posiada duże ilości 
witaminy C, żelaza, magnezu 
czy wapnia. Ma właściwości 
wzmacniające i oczyszczające.

Jak to zrobić?

Sposobów na pozyskanie so-
ków mamy kilka. Jednym 
z nich jest wwiercenie się  
do pnia za pomocą rurki na 
głębokość około 1 cm. Najlepiej 
zrobić to od południowej stro-
ny drzewa. Drążenie głębszych 
otworów jest niebezpieczne 
dla drzewa i może prowadzić  
do infekcji grzybowych. 
Kolejnym sposobem jest wy-
konanie nacięcia w kształcie  
litery V, u dołu którego przykła-
damy kawałek rurki lub gałązkę 
z rozłupanym rdzeniem bzu 
czarnego. Metoda ta, choć na 

Las to nasze wspólne bogactwo różnorodności gatunków drzew, krzewów, grzybów oraz zwierząt. 
Człowiek od zarania dziejów umiejętnie czerpał z tego wspólnego bogactwa. W dobie szczególnego 
znaczenia w zakresie zdrowia i zwiększania odporności, warto zapoznać się z dobrodziejstwem 
polskiej przyrody jakie oferuje nam brzoza.

dyjczyków syropów klonowych. 
Nasze rodzime klony pospolite 
niewiele różnią się zawartością 
cukrów od kanadyjskiego klonu 
cukrowego. Teoretycznie nic 
nie stoi na przeszkodzie aby-
śmy i my stali się potentatami 
syropu klonowego.

Wiosna w przyrodzie

Próby pozyskiwania wszel-
kiego rodzaju soków, sy-
ropów czy preparatów na 
bazie wiosennych soków 
drzew stanowią idealną oka-
zję do obcowania z przyrodą.  
Skłania nas to też do refleksji 
na temat zdrowotności natu-
ralnych produktów żywnościo-
wych. Kiedy po zimie nasza 
odporność jest nieco słabsza, 
taka kuracja może okazać się 
niezwykle cenna. 

To ważne

Należy dodać, że w lasach sta-
nowiących własność Skarbu 
Państwa pozyskiwanie soku 
brzozowego możliwe jest jedy-
nie w sposób zorganizowany  
w ramach gospodarki leśnej, 
dlatego też zwracajmy uwagę na 
to, aby pozyskiwać sok brzozo-
wy wyłącznie ze swoich drzew. 

Paweł Fus
Specjalista ds. Ochro-

ny Lasu, Urządzania 
Lasu i Edukacji Leśnej

 Nadleśnictwo Jarosław

pierwszy rzut oka mocno inge-
ruje w drzewo, okazuje się być 
bezpieczniejszą niż poprzed-
nia, a rany goją się dość szyb-
ko. 
Ostatnim sposobem, pokaza-
nym na poniższym zdjęciu, jest 
włożenie do dedykowanego 
naczynia (jaką z powodzeniem 
może być zwykła butelka)  
przeciętej gałązki przechylonej  
w dół. Jest to metoda najko-

rzystniejsza dla drzewa, jed-
nak zdecydowanie najmniej  
efektywna. Pamiętajmy przy 
wyborze drzewa, by unikać 
tego rosnącego przy drodze  
i aby miało ono grubość mini-
mum 25 cm. Pozyskany sok 
dość szybko, bo po około do-
bie, psuje się w cieple, jednak 
przechowywanie go w lodów-
ce przedłuża jego zdatność  
do spożycia przez kilka dni,  
po zakwaszeniu z kolei do kil-
ku miesięcy, a zamrożeniu na-
wet 2 lata.

Czy pozyskiwanie soku 
szkodzi drzewom? 

Okazuje się, że nawet pozy-
skiwanie soku przez kilka lat  
z rzędu nie wpływa na osłabie-
nie żywotności drzewa. Stara-
my się nie przekraczać 3 szkla-
nek tego dobroczynnego płynu 
dziennie, które najlepiej spoży-
wać przed posiłkiem.

Polska drugą Kanadą?

Wiadomym jest, że jednym  
z symboli tego północnoame-
rykańskiego kraju jest liść 
klonu. We wschodniej czę-

ści Kanady występuje dość 
licznie, a okazuje się, że po-
dobnie jak z brzozy, można 
z niego pozyskiwać smaczne 
soki i to nawet smaczniejsze  
od tych brzozowych. Samego 
soku uzyskamy jednak trochę 
mniejszą ilość. Ważne żeby 
wiedzieć, że klony puszcza-
ją soki wcześniej niż brzozy. 
Soki klonowe są podstawą  
do uwielbianych przez Kana-

źródło: pixabay

Pobieranie soku z brzozy (fot. Paweł Fus)Bogactwo natury ukryte w brzozie (fot. Paweł Fus)
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Rozwój szkolnictwa zawodowego  
w Powiecie Hrubieszowskim

szczególnie poszukiwanych  
przez pracodawców, m.in. poprzez 
naukę tworzenia aplikacji dla sys-
temu Andorid, kurs administratora 
sieci lokalnych czy odnawialnych 
źródeł energii. Uczestnicy projektu  
odbędą staże uczniowskie, prze-
nosząc nabyte  umiejętności teore-
tyczne na praktyczną naukę zawo-
du w swojej branży. 
Wysokie kwalifikacje i kompe-
tencje zawodowe nauczycieli,  
to wyższy poziom kształcenia, 
lepsza jakość edukacji oraz le-
piej przygotowani uczniowie, 
dlatego nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu włączeni są w re-
alizację projektu. Wezmą udział  
m. in. w  kursie SQL – język dostępu 
do baz danych, szkolenie z zakresu 
programowania NET, kurs - hybry-
dowe układy napędowe,  szkolenia 
cukiernicze i kulinarne ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kuchni 
śródziemnomorskiej, niemieckiej  
i austriackiej. 
W obecnej sytuacji zdalnych lekcji, 
harmonogram realizacji kursów  
i szkoleń został przesunięty. Pro-
jekt realizowany jest w latach  
2020 - 2023.

Artykuł nadesłany

 Szkolnictwo zawodowe 
stanowi obecnie niezwykle istotny 
obszar systemu kształcenia dzieci  
i młodzieży, a kluczowym zada-
niem jest przygotowanie dobrze 
wykształconych pracowników, któ-
rzy znajdą zatrudnienie na współ-
czesnym, dynamicznym i często 
nieprzewidywalnym rynku pracy.  
Szkoła zawodowa daje absolwen-
tom większą szansę na znalezienie 
pracy.
Do świadomości młodych ludzi do-
tarło, że ukończenie szkoły zawo-
dowej przynosi duże korzyści nie 
tylko  materialne, ale jest szansą 
na realizację własnych planów i za-
mierzeń. Młodzi rolnicy z Powiatu 
Hrubieszowskiego są przykładem 
tego, że pasja oraz edukacja stano-
wią odpowiednią ścieżkę kariery 
zawodowej.
Absolwent Technikum Agrobiz-
nesu w ZS Nr 4 w Hrubieszowie, 
Andrzej Drożdżak spełnia swoje 
marzenia, wykorzystując nabytą 
wiedzę w praktyce. Pan Andrzej 
bowiem, jest właścicielem okaza-
łego sadu oraz nowoczesnej prze-
chowalni owoców. 
To człowiek, którego odważne 
podejście do innowacji gospo-
darstwa rolnego oraz umiejęt-
ności efektywnego korzystania 
z funduszy unijnych, pozwoliły 
na założenie własnego gospo-
darstwa sadowniczego. W 2014 
r. wybudował nowoczesną prze-
chowalnię jabłek, która może 
pomieścić w idealnych warun-
kach nawet do 260 ton zebra-
nych owoców. Nowoczesny 
park maszynowy oraz rzadkie 
w naszym regionie odmiany  

jabłoni, wyróżniają jego przedsię-
biorstwo.
Pan Andrzej i jego jabłka wyrobiły 
sobie markę, cieszącą się dużym 
popytem na rynku lokalnym. Ab-
solwent ZS Nr 4 w Hrubieszowie 
poszczycić się może produkcją 
ponad 20 odmian jabłek desero-
wych. W jego sadzie możemy spo-
tkać takie odmiany jak m.in. Red 
Jonaprince, Jonagold, Champion, 
Rubin, Gala, Lobo czy Ligol. Jedną  
z jego ulubionych odmian jest 
GOLDEN DELICIOUS, której owo-
ce  mają średnicę nawet do 8 cm.
Pan Andrzej jako przedsiębiorca  
o dużym potencjale, planuje  
w najbliższej przyszłości posze-
rzenie swojej produkcji, opierając  
się na wiedzy i doświadczeniu  
zdobytym podczas 4-letniej edu-
kacji w Zespole Szkół Nr 4 w Hru-
bieszowie, co pomogło mu obrać 
ścieżkę własnej kariery zawodowej.
Również absolwentem Techni-
kum Agrobiznesu w Hrubieszowie 
jest Norbert Zając, który mieszka  
w malowniczej miejscowości Dro-
hiczany w Powiecie Hrubieszow-
skim. Pan Norbert prężnie rozwija 
swoją rolniczą działalność jak i go-
spodarstwo. Śmiało możemy o nim 
powiedzieć, że nie boi się nowych 
wyzwań oraz jednoznacznie zrywa 
ze stereotypowym wyobrażeniem 
życia na wsi.
Dzięki umiejętnościom praktycz-
nym oraz szerokiej wiedzy zdo-
bytej w ZS Nr 4 w Hrubieszowie, 
pan Norbert  jako ścieżkę swojej 
kariery obrał produkcję rolną. W 
szkole rolniczej dowiedział się 
również jak korzystać z Fundu-
szy Europejskich, czego efektem 
jest pokaźna i nowoczesna hala  
o wymiarach 540 m2. Znakiem roz-
poznawczym jego gospodarstwa  

są dwa stawy rybne – większy 
o wymiarach 70m x 30m oraz 
głębokości ponad 3m. Tołpy-
ga, pstrąg, szczupak, amur, sum, 
sandacz czy karp królewski – to 
tylko niektóre gatunki ryb hodo-
wane przez pana Norberta. Wła-
sna ekologiczna wędzarnia, po-
zwala na produkcję jednorazowo 
około 50 kg wędzonych ryb. Jest  
to produkt naturalny, wędzony dy-
mem olchowym, a ryby karmione  
są specjalnie przystosowanymi  
do tego karmnikami, przez co  
walory smakowe tych produk-
tów są na odpowiednio wysokim 
poziomie. Najczęściej wykorzy-
stywanym pokarmem dla ryb 
jest groch, pszenica, jęczmień  
oraz kukurydza. Sam proces wę-
dzenia zajmuje około 4 godzin. Po-
nadto Pan Norbert posiada własną 
pasiekę, z której pozyskuje natural-
ny miód – głównie rzepakowy, aka-
cjowy oraz lipowy.
Pan Norbert planuje związać swoją 
przyszłość z Ziemią Hrubieszow-
ską. Oprócz już posiadanego no-
woczesnego sprzętu, takiego jak 
ciągnik marki Deutz-Fahr o mocy 
165km, czy też przyczepy Wielton 
o ładowności 18 ton nadal chce się 
rozwijać i powiększać swój park 
maszynowy tak, aby efektywniej 
zarządzać gospodarstwem o łącz-
nej powierzchni użytkowej ponad 
150 hektarów.
Doskonale wiemy, że odpowied-
nie przygotowanie uczniów 
szkół zawodowych, to szansa  
na zdobycie dobrze płatnej pracy  
w przyszłości. Właśnie dlatego 
Powiat Hrubieszowski przystąpił 
do realizacji projektu pod nazwą 
„Kuźnia szans w Hrubieszowie”, 
który jest dofinansowany z Fundu-
szy Europejskich.
Zasadniczym celem projektu jest 
zwiększenie szans na rynku pra-
cy uczniów Technikum i Branżo-
wej Szkoły w Zespole Szkół Nr 1  
w Hrubieszowie, poprzez podnie-
sienie ich  kwalifikacji i kompeten-
cji zawodowych, a także zdobycie 
doświadczenia zawodowego w ra-
mach staży uczniowskich. Przed-
sięwzięcie realizujemy na pod-
stawie umowy zawartej w dniu   
7 października 2020 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, gdzie Starosta Hru-
bieszowski Aneta Karpiuk, ode-
brała voucher opiewający na kwotę  

2 339 264,45 zł. Wkład własny Po-
wiatu Hrubieszowskiego wynosi  
234 857,94 zł. 
Dodatkowo Technikum oraz Szko-
ła Branżowa w Zespole Szkół Nr 1  
w Hrubieszowie  pozyskały no-
woczesne pracownie. Obecnie 
remontowane i doposażane są: 
pracownia spawalnicza, pracow-
nia montażu instalacji sanitarnych, 
pracownia instalacji hydraulicz-
nych oraz pracownia dla kierunku 
mechanik pojazdów samochodo-
wych. Trwa również procedura do-
posażania pracowni dla kierunku 
technik hotelarstwa, a w dalszej ko-
lejności będzie  realizowane dopo-
sażenie pracowni informatycznej 
oraz odnawialnych źródeł energii. 
 W realizowanym projekcie zapew-
nione są także wysokiej jakości 
kursy kwalifikacyjne, rozwijające 
kluczowe kompetencje zawodowe 
oraz płatne staże. Na kursy kwa-
lifikacyjne składają się m.in. kurs 
barmański, kulinarny, kelnerski, 
kasjerski, spawania MAG i TIG, 
uczniowie zdobędą także upraw-
nienia do kierowania pojazdami  
w kat. B oraz wezmą udział w kur-
sie operatora koparko-ładowarki. 
Działania projektowe zapew-
niają również zdobycie in-
nowacyjnych umiejętności,  

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaprasza czytelników Roztoczańskiego Głosu, 

do odkrywania Powiatu Hrubieszowskiego w comiesięcznym cyklu prezentującym jego 

bogactwo kulturowe i historyczne, a także -mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej.

Aneta Karpiuk

Andrzej Drożdżak (fot. arch. Starostwa) „Kuźnia szans” (fot. arch. Starostwa)

Norbert Zając (fot. arch. Starostwa)

A R T Y K U Ł S P O N S O R O W A N Y 
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Trwa akcja „Kilometry Dobra” w Zamościu
Możesz wspomóc symboliczną złotówką Zamojskie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Z przewodniczącą Zarządu Koła Zamojskiego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Jadwigą Stromkie rozmawiała Justyna Przeszło.

Justyna Przeszło: Akcja Kilome-
try Dobra znana jest już od kilku 
dobrych lat w Zamościu i okolicy. 
Tegoroczna już 7 edycja, wystar-
towała 28 lutego. Inauguracją 
akcji zajęli się członkowie Zamoj-
skiego Klubu Morsa. Proszę przy-
bliżyć naszym odbiorcom szcze-
góły tego wydarzenia. 
Jadwiga Stromkie: 28 lutego Ka-
zimierz Chmiel, prezes Zamoj-
skiego Klubu Morsa zgodził się 
zrobić akcję morsów, która rozpo-
częła tegoroczną akcję Kilometrów 
Dobra. Zebraliśmy na początek  
ok. 400 złotych. Trwa jeszcze okres 
pandemii, duże grupy osób nie 
mogą się gromadzić, stąd kwota  
z akcji jest niewielka. Mamy jednak 
nadzieję na powtórkę i ponowną 
współpracę z prezesem Kazimie-
rzem Chmielem. Akcja Kilometry 
Dobra rozpoczęła się właściwie  
1 marca i trwa do 29 lub 30 czerw-
ca. Fundrising w Krakowie prowa-
dzi tę akcję od 8 lat, natomiast my, 
jako Zarząd Koła Zamojskiego Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną uczestniczymy w niej 
od 7 lat. Kiedy nie było jeszcze 
pandemii, rozpoczynaliśmy tę ak-
cję wielkim otwarciem na zamoj-
skim Rynku Wielkim. Wydarze-
nie odbywało się pod patronatem 
pana Andrzeja Wnuka, prezydenta 
Miasta Zamość, a także Wojewody 
Lubelskiego Lecha Sprawki i sta-
rosty powiatu zamojskiego, Sta-
nisława Grześko. Warto przy tej 
okazji wspomnieć o naszych am-
basadorach, którzy nas wspierają.  
Są to wspaniali ludzie, wśród 
których jest: Beata Ścibaków-
na – znana aktorka, pochodząca  
z Zamościa, Waldemar Barwiń-
ski, Wiktoria Gąsiewska oraz Kuba 
Dmochowski. Są przede wszyst-
kim znani z polskich seriali,  
ale warto podkreślić, że są to osoby 
o „gołębim” sercu. Są dla nas bar-
dzo życzliwi, pomocni w każdej 
chwili. Jesteśmy bardzo dumni,  
że mamy takich ambasadorów. 
Na samym początku naszej roz-
mowy wspomniałam, że Ak-
cja Kilometry Dobra jest znana 
mieszkańcom Zamościa i okoli-
cy. Ale być może część naszych 
odbiorców nie do końca kojarzy 
tę inicjatywę, dlatego prosiłabym 
o przybliżenie, z czym można tę 
akcję kojarzyć. 
Akcja Kilometry Dobra polega na 
zbieraniu symbolicznych złotó-
wek. Najpierw symboliczne  

złotóweczki zbieramy do puszek. 
Następnie kleimy je na taśmę 
dwustronnie klejącą, jedna obok 
drugiej po 44 sztuki. Z kilometrów 
tworzymy metry. 44 złotówki przy-
klejone na taką taśmę dają nam 
metr. Podczas finału Kilometrów 
Dobra na Rynku Wielkim w Za-
mościu mamy swoje wyznaczone 
stanowisko, na którym odliczamy 
zebrane symboliczne złotówki. 
Gdzie są zbierane te pieniądze? 
Otóż zbieramy w szkołach na te-
renie Zamościa i nie tylko. Dzieci  
i młodzież bardzo aktywnie się do 

przeznaczony dla 52 osób. Kościo-
ły bardzo chętnie wspomagają 
naszą akcję. Szczególne podzięko-
wania kieruję w kierunku bpa Ma-
riana Rojka, który udzielił zgody na 
przeprowadzenie takich zbiórek  
w kościołach. Dodatkowo korzy-
stając z okazji chciałam podkreślić, 
że Katolickie Radio Zamość spra-
wuje patronat medialny nad akcją 
Kilometry Dobra. 
Wcześniej wspomniała Pani,  
że wielki finał akcji Kilome-
try Dobra odbywa się zwykle  
w czerwcu. Zatem 3 miesiące 
zbiórek to spory czas na to, aby 
uzbierać jakąś kwotę, a następ-
nie przeznaczyć ją na szczytny 
cel, jakim w tym wypadku jest re-
mont budynku na ul. Orlicz-Dre-
szera 10. 
Tak, co roku są to 3 miesiące. 
Akcja rozpoczyna się od 1 marca  
i trwa do ostatniego dnia czerwca. 
Często wydłużaliśmy akcję, by po-
łączyć wielki finał z Targami Het-
mańskimi. W tym roku ze względu 
na pandemię, zakończenie akcji 
przewidujemy na podsumowa-
nie w budynku. Natomiast teraz 
zachęcamy wszystkich, zarówno 
dzieci, jak i dorosłych, czy też na-
szych pracowników do wpłacenia 
tego jednego metra tj. 44 zł.
Akcja Kilometry Dobra często 
odbywała się w różnych placów-
kach takich jak kościoły, szko-
ły… W tym roku z racji pandemii 
będzie to niemożliwe. Czy jeśli 
jednak ktoś zechciałby wesprzeć 
akcję Kilometrów Dobra, może  
to uczynić poprzez Internet? 
Oczywiście. Należy wejść na naszą 
stronę internetową: psoni.org.pl. 
Na stronie tej wyświetlą się akcje  
z poprzednich lat, w tym także 
tegoroczna. Aby wpłacić symbo-
liczną złotówkę, należy wejść na 
stronę kilometrydobra.pl, wybrać 
organizację którą chcemy wes-
przeć, a w tym przypadku będzie  
to Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Zamościu  
i zaznaczyć opcję „Wpłać”. Oczy-
wiście wedle uznania może  
to być większa kwota, niż przy-
słowiowa złotówka. 
Mówiąc o akcji Kilometry Do-
bra, należy podkreślić, że dzia-
łają Państwo już siódmy rok. 
To sporo czasu i zebranych 
pieniędzy. Myślę, że przy tej 
okazji warto przypomnieć ja-
kie dobro powstało już do tej 
pory? I jak wyglądała akcja  

w ubiegłym roku, a także ile 
udało zebrać się pieniędzy? 
W zeszłym roku wraz z wystar-
towaniem akcji Kilometry Dobra 
pojawiła się w Polsce pandemia 
koronawirusa. W związku z tym 
próbowaliśmy własnymi siłami, 
czyli prosiliśmy  rodziców, pracow-
ników o wpłaty tego jednego metra 
czyli 44 złotych. W ten sposób ze-
braliśmy 15 tysięcy złotych. Pienią-
dze były przeznaczone na remont 
budynku na ul. Orlicz-Dreszera 10. 
Proszę powiedzieć czy to,  
co do tej pory udało się uzyskać 
dzięki wszystkim zbiórkom jest 
dostrzegane przez Państwa pod-
opiecznych? Czy czują z tego po-
wodu pewnego rodzaju dumę  
i satysfakcję? 
Ależ naturalnie. Nasza młodzież 
warsztatowa robi różne, wspania-
łe prace. Między innymi haftują, 
malują na szkle, rzeźbią w drew-
nie. Mamy także oddział cera-
miczny, stolarski, krawiecki. An-
gażują się zarówno terapeuci, jak 
i podopieczni. A co udało nam się  
do tej pory uzyskać dzięki akcji 
Kilometry Dobra? Otóż pierwsze 
nasze kroki to dofinansowanie 
na świetlicę w Bródku, która jest 
przeznaczona dla osób powyżej  
25. roku życia, które nadają się na 
rehabilitację, ale już nie na warsz-
taty terapii zajęciowej. Następ-
nie z funduszy zebranych w tej 
akcji kupiliśmy autobus, dzięki 
któremu możemy przewozić nie-
pełnosprawne osoby. Jesteśmy 
przeszczęśliwi, że są ludzie o do-
brych sercach, którzy nie przecho-
dzą obojętnie obok tych, którzy po-
trzebują pomocy. Naprawdę warto 
pomagać, bo to dobro do nas prę-
dzej czy później wróci. 
Ta myśl, że warto pomagać, jest 
doskonałym podsumowaniem 
naszej rozmowy. Jeszcze na ko-
niec, czego my, jako Katolickie 
Radio Zamość możemy życzyć 
Polskiemu Stowarzyszeniu na 
rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Zamo-
ściu? 
Nie omieszkam powiedzieć,  
że w obecnej sytuacji na pewno 
dużo zdrowia. Aczkolwiek przy-
da nam się także dużo cierpliwo-
ści, wytrwałości i wrażliwości,  
bo to jest potrzebne szczególnie  
tej młodzieży, którą się zajmujemy. 
Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

Justyna Przeszło

powodzeniem. Dodatkowo w ak-
cję angażują się również dzieci 
starsze, a także zakłady pracow-
nicze. Mamy też swoich stałych 
darczyńców, którzy nas wspierają 
w każdej możliwej sytuacji. Cel 
jest szczytny, ponieważ już trze-
ci rok z rzędu zbieramy fundusze 
na remont budynku po dawnym 
sądzie. Przekazał nam go pan An-
drzej Wnuk, prezydent Miasta Za-
mościa. Budynek był całkowicie 
nieprzystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. Trzeba było wymie-
nić w nim dosłownie wszystko.  

tego angażują. Nawet w obecnym 
czasie pandemii rozdajemy puszki  
do szkół podstawowych, gdzie 
uczą się dzieci w klasach 1-3  
i tam dokonujemy zbiórek sym-
bolicznych złotówek. Następnie 
po podliczeniu zebranych kwot, 
każda szkoła otrzymuje dyplom 
uznania. Dzieci, szczególnie  
te mniejsze, mają niesamowitą 
frajdę z tego, bo najpierw zbie-
rają monety, a następnie mają 
możliwość je przykleić. Angażują 
się na różne sposoby, np. organi-
zują sportowe zawody czy pieką 
ciasteczka w swoich szkołach. 
Wśród młodzieży akcja Kilome-
try Dobra cieszy się ogromnym  

W zeszłym roku w ostatnim kwar-
tale m.in. ociepliliśmy dach, wsta-
wiliśmy nowe okna i odgrzybi-
liśmy budynek. To był pierwszy 
etap remontu tego budynku. Gdy-
byśmy dysponowali jakąś pokaźną 
sumą pieniędzy, remont budynku 
byłby już dawno skończony. Jed-
nakże robimy to małymi krokami  
z pomocą naszych darczyńców. 
Ze względu na panujące warunki 
epidemiologiczne nasze zbiórki 
idą opornie. Budynek jest w sta-
nie surowym, potrzeba radykla-
nego remontu. Należy uwzględnić 
elektrykę, a także przystosować 
drzwi oraz łazienki dla osób nie-
pełnosprawnych. Budynek będzie  
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„Wiosna w Bullerbyn” i  w Bibliotekach  
Gminy Hrubieszów
Bibliotekarki naszych gminnych bibliotek tęsknią za spotkaniami 
ze swoimi małymi czytelnikami. W związku z pandemią,  
w chwili obecnej nie odbywają się lekcje biblioteczne. 

Biblioteki są aktywne na 
swoich FB fanpage. Na swo-
ich profilach w mediach spo-
łecznościowych prowadzą 
działalność informacyjną, 
edukacyjną i kulturalną i rów-
nież w ten sposób pozostają  
w kontakcie ze swoimi czy-
telnikami, którzy nie mogą 
przyjść do biblioteki oso-
biście. Nasze bibliotekarki 
przygotowują dla najmłod-

szych cykl czytanek, które 
będą prezentowane w formie 
filmików na bibliotecznych 
fanpage. 
Z okazji pierwszego dnia 
wiosny biblioteki zaprezen-
towały fragmenty książki 
Astrid Lindgren pt. „Wiosna 
w Bullerbyn”. 
Krótki filmik przedstawiają-
cy kolorowe ilustracje oraz 
czytanie fragmentu książki, 

pozwala na chwilę przenieść 
się do Bullerbyn, żeby po-
znać ciekawe przygody nie-
sfornych bohaterów.
Zapraszamy do wzięcia 
udziału we wspólnej przygo-
dzie z książką, którą wspomi-
na się przez całe życie.

Materiał nadesłany 

Rolnicy z Gminy Hrubieszów spisali  
się na medal  
Gmina Hrubieszów uplasowała się na trzecim miejscu w rankingu samorządów 
województwa lubelskiego w konkursie prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku 
spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Przed nami było jedynie miasto 
Chełm i z najlepszym wynikiem w województwie miasto Lublin.

 Powszechny Spis 
Rolny obejmujący wszystkie 
gospodarstwa rolne przepro-
wadzony został od 1 września  
do 30 listopada 2020 roku  
według stanu na dzień  
1 czerwca 2020 r. Podstawo-
wymi metodami jego prze-
prowadzenia był samospis 
internetowy, poprzez for-
mularz spisowy dostępny 
na stronie GUS oraz samo-
spis przez telefon. 
 Metodami uzupeł-
niającymi był natomiast wy-
wiad telefoniczny lub bez-
pośredni przeprowadzony 
przez rachmistrza. Ze wzglę-
du na fakt, że prace spisowe 
prowadzone były w okresie 
pandemii, „służby” spisowe 
w szczególny sposób promo-
wały dokonanie spisu przy 
wykorzystaniu metod pod-
stawowych. Podobnie działo 
się w Gminie Hrubieszów, 
gdzie spisowi podlegało 
1413 gospodarstw rolnych. 
Wielka odpowiedzialność, 
a zarazem samodyscy-
plina ze strony rolników  

zobowiązanych do udziału  
w spisie spowodowała, że 
apel ten trafił do prawie 300 
posiadaczy gospodarstw,  
a więc blisko 21%.
 Za zajęcie III miejsca 
Gmina Hrubieszów otrzyma-
ła 2 komputery stacjonarne,  
2 monitory, 3 tablety, 1 bez-
przewodową myszkę, 1 gło-
śnik bluetooth JBL GO2,  
2 pendrive’y 128GB i 4 po-
werbanki.
 Sukces Gminy Hru-
bieszów podczas PSR 2020, 
spowodował, że Gminne 
Biuro Spisowe w Hrubie-
szowie już zachęca wszyst-
kich mieszkańców gmi-
ny do samopisu podczas 
mającego się rozpocząć  
1 kwietnia 2021 roku Narodo-
wego Spisu Powszechnego  
Ludności i Mieszkań 2021.
 Dziękujemy wszyst-
kim za zangażowanie na 
rzecz gminy, dzięki czemu 
ma ona szansę się rozwijać.

Materiał nadesłany

(fot. arch. bibliotek)

 (źródło pixabay.com)
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Zwyczajni-niezwyczajni druhowie
„Bogu na chwałę ludziom na pożytek” - to nie tylko znany cytat umieszczony na jednym 
z najwyższej rangi odznaczeniu jakie może otrzymać działacz ruchu pożarniczego,  
ale również maksyma tkwiąca u podstaw aktywności każdego strażaka. Podobnie 
bowiem jak wyraźnie wytłoczona jest na medalach im. Bolesława Chomicza, 
tak mocno wryta jest w sercu każdego strażaka-ochotnika z Gminy Hrubieszów,  
a tradycje strażackie są tu bardzo długie. 
Najdłużej działającymi jednost-
kami w Gminie Hrubieszów są: 
OSP w Dziekanowie i Nowo-
siółkach, powstałe w 1924 roku 
oraz OSP w Stefankowicach 
– zawiązana w 1926 roku. OSP  
o najkrótszym „stażu” to jed-
nostki z Mienian i Dąbrowy 
zarejestrowane odpowiednio  
w 2013 i 2016 roku. 
Obecnie na terenie gminy Hru-
bieszów jest już siedemnaście 
jednostek. Oprócz wymienio-
nych wyżej, zlokalizowane 
są także w miejscowościach: 
Brodzica, Czerniczyn, Kobło, 
Kozodawy, Kułakowice Trze-
cie, Masłomęcz, Moniatycze, 
Obrowiec, Ślipcze, Teptiuków, 
Ubrodowice, Wołajowice. 
Zrzeszają około 560 członków  
w tym ponad 50 kobiet. Przy 
jednostkach działają też Żeń-
skie i Męskie Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze oraz Ko-
bieca Drużyna Pożarnicza.
Pomimo, że główną domeną 
każdej z jednostek jest dzia-
łalność ratowniczo – gaśni-
cza, to każda z nich posiada 
swoją specyfikę i cechy je wy-
różniające. OSP Dziekanów 
i Teptiuków włączone są do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego. Strażacy 
„ochotnicy” z Moniatycz dys-
ponują natomiast jedynym w 
powiecie (oprócz PSP) podno-
śnikiem wykorzystywanym do 
likwidacji skutków nawałnic 
czy huraganów. OSP Brodzica 
natomiast specjalizująca się  
w ratownictwie medycznym 
wyposażona jest w profesjonal-
ną karetkę ratowniczą. Druho-
wie z Mienian natomiast, z jed-
nej z najmłodszych jednostek, 
tworzą kompanię reprezen-
tacyjną oraz są założycielami 
znanego już na terenie powiatu 
zespołu „Na Jeden Raz”. 
Analizując działalność jed-
nostek OSP, należy zwró-
cić uwagę, na jeszcze jeden 
ważny element, wnoszony 
przez nie do systemu bezpie-
czeństwa publicznego miesz-
kańców gminy Hrubieszów.  
W posiadaniu OSP znajduje się 
6 pługów odśnieżnych, które  

w okresie zimowym montowa-
ne do pozostających na ich wy-
posażeniu pojazdów, pozwa-
lają w znacznym stopniu na 
usuwanie skutków intensyw-
nych opadów śniegu. Pojazdy 
wyposażane w pługi odśnież-
ne znajdują się w jednostkach 
OSP: Czerniczyn, Kobło, Kozo-
dawy, Nowosiółki, Stefanko-
wice, Ślipcze. Podejmowane 
przez druhów ochotników ak-
cje odśnieżania dróg na tere-
nie gminy (jest ich łącznie po-
nad 500 km), przyczyniają się  
do podnoszenia bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia miesz-
kańców. Szczególne znacze-
nie miało to w okresie dwóch 
pierwszych miesięcy nowego 
roku, kiedy to załogi sześciu po-
jazdów odśnieżyły blisko 8000 
km. Głośnym echem w kraju 
odbiła się akcja OSP Kobło. Jed-
nostka brawurowo odśnieżyła 
drogę dojazdową karetce po-
gotowia jadącej do rodzącej w 
sąsiedniej gminie kobiety.
Jednostki z terenu gminy Hru-
bieszów wyposażone pozo-
stają w 2 ciężkie samochody 
gaśnicze, 9 średnich samo-
chodów gaśniczych, 6 lekkich 

trafiło z różnych źródeł ponad 
33 tysiące złotych. Tegorocz-
ny budżet zaplanowany przez 
Gminę Hrubieszów na ochronę 
przeciwpożarową wynosi po-
nad 860 tysięcy złotych.
Analiza działalności jednostek 
ochrony przeciwpożarowej na 
przestrzeni ostatnich lat, za-
równo zawodowych jak też 
ochotniczych, pokazuje zmia-
nę profilu ich aktywności. Co-
raz mniejszy odsetek w ogól-
nej liczbie zdarzeń stanowią 
pożary. Początkowo stanowi-
ły one domenę działalności 
formacji przeciwpożarowych. 
Charakter zdarzeń do których 
wzywane są jednostki OSP co-
raz częściej obejmują szeroki 
katalog tzw. „miejscowych za-
grożeń”. 
Wszystkim druhom straża-
kom dziękujemy za ofiarną 
służbę i niesioną pomoc dru-
giemu człowiekowi. Bez Was 
nasza Gmina Hrubieszów nie 
byłaby tak bezpieczna, jak jest 
teraz.

Materiał nadesłany

samochodów pożarniczych,  
2 samochody specjalne, 2 sa-
mochody ciężarowe, 1 sa-
mochód ciężarowy kwater-
mistrzowski, 5 samochodów 

osobowych, 1 samochód cięża-
rowo-osobowy.
Standardem są również pom-
py szlamowe i pływające.  
W 2020 roku do jednostek  

Jednostki OSP są przygotowane do odśnieżania nieprzejezdnych dróg (fot. OSP Kobło)

Jednostka OSP w Koble (fot. OSP Kobło)
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Hanna Teterycz (fot. arch. Biblioteka Publiczna w Stefankowicach)

Kampania „Mała książka – Wielki człowiek” 
w Bibliotekach Gminy Hrubieszów
Nasze gminne biblioteki od 2019 roku biorą udział w projekcie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
Wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki w celu 
wypożyczenia książek i codziennego czytania z dzieckiem.

Każdy mały czytelnik w wieku 
od trzech do sześciu lat, który 
przyjdzie z rodzicem do biblio-
teki, otrzyma w prezencie wy-
jątkową wyprawkę czytelniczą, 
w której znajdują się:
- książeczka pt. „Pierwsze czy-
tanki dla…” - dostosowana pod 

względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka,
- broszura informacyjna dla 
rodzica, która przypomina  
o bardzo ważnej roli czytania 
w rozwoju dziecka jak również 
o korzyściach wynikających  
z odwiedzania biblioteki. 

Mały czytelnik otrzymuje 
również kartę biblioteczną.  
Za każdą wizytę i wypożyczo-
ną co najmniej jedną książecz-
kę z działu dziecięcego przed-
szkolak otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zosta-
je uhonorowany imiennym dy-
plomem, który potwierdza jego 
czytelnicze zainteresowania. 
Udział w projekcie jest całkowi-
cie bezpłatny.
Biblioteki Gminy Hrubieszów 
po raz pierwszy wzięły udział 
w akcji „Mała książka – Wiel-
ki człowiek” we wrześniu  
2019 roku. Projekt promowany 
był w pobliskich przedszko-
lach i szkołach podstawowych 
oraz tych prowadzonych przez 
stowarzyszenia. Akcja zosta-
ła bardzo pozytywnie przy-
jęta zarówno przez dzieci jak  
i rodziców. Efekty projektu były 
zadowalające, gdyż pozy-
skaliśmy bardzo dużo no-
wych czytelników. 
W pierwszej edycji wręczyli-
śmy 140 wyprawek, a spośród 
nowych małych czytelników  
35 osób ukończyło projekt, 
czyli uzbierało wystarcza-
jącą liczbę naklejek wręcza-
nych po każdej wizycie w bi-
bliotece i otrzymało piękny 
dyplom. 
Podczas drugiej edycji, któ-
ra rozpoczęła się we wrze-
śniu 2020 roku wręczono 
30 wyprawek. Dzieci, które 
wzięły udział w projekcie na-
dal chętnie odwiedzają bi-
blioteki, wypożyczają książki 
i zbierają naklejki na swoją 
pierwsza kartę biblioteczną. 
Dzięki tej akcji biblioteka sta-
ła się dla wielu małych czytel-
ników ważnym i ciekawym 
miejscem. Rodzicom przy-
pomniała o nieocenionej roli 
czytania wspólnie z dziec-
kiem oraz stała się powodem 
do ćwiczenia samodzielnego 
czytania przez dzieci. Wspól-
na lektura jest nie tylko wiel-
ką przyjemnością, ale przede 
wszystkim buduje relacje bli-
skości i trwałe więzi rodzin-
ne. Czytając dziecku wpływa-
my na jego przyszłość i w ten 

sposób przyczyniamy się do 
ich osobistego sukcesu. 
Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w akcji „MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK”, bo mi-
łość do książek jest prezentem 
na całe życie.

Zapraszamy do naszych 
gminnych bibliotek w Mo-
niatyczach, Stefankowicach, 
Dziekanowie, Czerniczynie 
oraz Kosmowie.

Artykuł nadesłany

Aleksander Klejn (fot. arch. Biblioteka Publiczna w Stefankowicach)

Jagoda Winiczenko (fot. arch. Biblioteka Publiczna w Moniatyczach)

Wyprawka czytelnicza (fot. arch. Gmina Hrubieszów)
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Konkurs „Być Kobietą…” – Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie  
z siedzibą w Wołajowicach
Każda kobieta jest wyjątkowa i właśnie tę wyjątkowość 
postanowiły pokazać uczestniczki konkursu fotograficznego 
„Być Kobietą…”, który przeprowadził GOK. 
Zabawa internetowa polegała na 
wykonaniu zdjęcia, które wyrazi 
co według autorki oznacza być 
kobietą w XXI wieku. Fotografię 
z ewentualnym krótkim komen-
tarzem należało wstawić pod po-
stem, dotyczącym konkursu „Być 
Kobietą…”, zamieszczonym na FB  
na fanpage Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Hrubieszowie z/s  
w Wołajowicach.
Jury składające się z trzech męż-
czyzn wybrało trzy najciekawsze 
zdjęcia. Pierwsze miejsce zajęła 
pani Magdalena Bojarska, drugie 
miejsce pani Daria Chmielew-
ska, trzecie pani Kamila Karpiuk. 
Nagrodami w konkursie były kar-

• „Kobiety w XXI wieku  
są pewne siebie, pracowite  
i mają swoje pasje, które 
sprawiają im radość…”

Wielkanocne warsztaty na wynos – Gminny 
Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą 
w Wołajowicach
W marcu Gminny Ośrodek Kultury  
w Hrubieszowie z siedzibą w 
Wołajowicach przeprowadził kolejne 
„warsztaty na wynos”. 

Tym razem była to pro-
pozycja wykonania kart-
ki wielkanocnej. W związku  
z trwającą pandemią i ogra-
niczeniami w spotkaniach, 
wysłanie do bliskich kart-
ki wielkanocnej z życze-
niami jest doskonałą alter-
natywą, tym bardziej, jeśli 
wykona się ją samodzielnie. 
Dlatego też warsztaty, po raz 
kolejny cieszyły się dużym  

zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszej gminy.
Zasady nie uległy zmianie. 
Gminny Ośrodek Kultury  przyj-
mował zamówienia na pakiety 
od przedszkoli, szkół podsta-
wowych oraz osób indywidual-
nych, a następnie dostarczał je 
do gminnych bibliotek, gdzie zo-
stały odbierane. Przygotowano  
i dostarczono ponad 100 pakie-
tów.

Materiał nadesłany

II miejsce: Daria Chmielewska (fot. arch. GOK)

Przykładowa kartka z warsztatów (fot. arch. GOK)

ty podarunkowe, o różnej warto-
ści, do zrealizowania w Drogerii 
Laboo Hrubieszów, która była 
również fundatorem jednej z na-
gród.
A oto co oznacza BYĆ KOBIETĄ 
W XXI WIEKU według uczestni-
czek konkursu: 
• „Kobieta XXI wieku pomimo 

wielu zajęć zawsze znajdzie 
czas na aktywność i dbanie  
o siebie”.

• „Kobietki realizujmy w XXI 
wieku swoje marzenia i plany 
nie zwracając uwagi na metry-
kę…”

• „Kobieta współczesna, to ko-
bieta szczęśliwa, nieważne czy 
jest dyrektorem wielkiej korpo-
racji czy jak to się mówi siedzi 
w domu z dziećmi; jest wy-
strojona umalowana czy tylko  
w dresach”

• „Kobieta XXI wieku to taka, 
która żadnych wyzwań się nie 
boi”

• „Być kobietą…. To przede 
wszystkim być matką”.

• „Być kobietą silną....By ogar-
nąć cały dzisiejszy świat....”

Materiał nadesłany

III miejsce: Kamila Karpiuk (fot. arch. GOK)

I miejsce: Magdalena Bojarska (fot. arch. GOK)
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